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يمتنتشر الجراثيم‐ جر ر
الذي الوسط في الوسط الذيفي

اإلنسان فيه يعيش فيه اإلنسانيعيش
ش اأ .بھادون أن يشعر 

بوجود:اإلشكالية اإلنسان يحس مت متى يحس اإلنسان بوجود:اإلشكالية
الجراثيم؟الجراثيم؟





العضوية فإنھا تجد ھناك كل الظروف  البكترياتعندما تخترق 
حرارة من لتنموورطوبةوالمالئمة تتكاثروغذاء .تتكاثروغذاء لتنموورطوبةوالمالئمة من حرارة

بكتريا السالمونيال فوق قطعة لحمم
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المنحنى-1 حلل .حلل المنحنى1
ماذا تستنتج؟ . احسب معدل نمو بكتيريا السالمونيال في الساعة  -2



تتكاثر : تحليل المنحنى -  1
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.تبدي البكتيريا قدرة كبيرة على التكاثر:االستنتاج



 الغزو البكتيريا استراتيجية
تتكاثر بسرعة :  streptocoquesالمكورات السبحية

ية ض ال إل لھا دخ د ب الدكبيرة طريق عن تنتشر تنتشر عن طريق الدم وكبيرة بعد دخولھا إلى العضوية
.لتغزو كل أنحاء العضوية ز

بكتيريا

المكورات

السبحية 



في جميع أنحاء  الكزازال تنتشر عصيات : bacille tétaniqueالكزازعصيات 
تركب مادة سامة تعرفوالعضوية، ولكنھا تستقر في موضع اإلصابة ع ي

.و الذي ينتشر في كامل أنحاء العضوية عبر السوائل الجسمية  toxineبالسمين

السمينل

الحبيبات الخضراء) السمين( التوكسينتنتج  الكزازبكتريا 



البكتيريا• عدوى مميزات .استخلص مميزات عدوى البكتيريا•استخلص

.تتكاثر بسرعة - 
ثل ال ا أ كل ا ك ال بعض البكتيريا يغزو كل أعضاء الجسم مثل  - 

ة ال ات ك .المكورات السبحيةال
سموما وينتج واحد مكان ف يستقر بعضھا بعضھا يستقر في مكان واحد وينتج سموما  - 

عصيات مثل الجسم في .الكزازتنتشر ي ل  م  ج ي  زر  .ز



الفيروساتاستراتيجية تكاثر

ا الف تأث اتلف كت اال فالف

يجي يرور    ر 

، فالفيروسات البكتيرياتيختلف تأثير الفيروسات عن‐
خلوية داخل متطفالت الخليةھي على تأثيرھا يكون قد قد يكون تأثيرھا على الخلية .ھي متطفالت داخل خلوية

قد يكون  والمضيفة بسيطا مثل إحداث تشوه في الشكل، 
.كبيرا يسبب تخريبھا كلية

األنف، مخاطية خاليا بغشاء األنفلونزا فيروس يلتصق يلتصق فيروس األنفلونزا بغشاء خاليا مخاطية األنف،  ‐
يتكاثر بداخلھا تتبرعموبعد أن يدخل إلى الخاليا و مى

الفيروسات المتشكلة ثم تنفصل عن الخاليا المضيفة 
ال ق ط أخ ا خال . لتغزو خاليا أخرى عن طريق الدملتغز



لخلية حقيقية بفيروسلمفيةصورة السيدامصابة  السيدامصابة بفيروس لمفيةصورة حقيقية لخلية 
وتبرعم الفيروسات منھا



جزء مكبر يوضح تبرعم الفيروسات من الخلية المصابة



دخول الفيروس في الخلية المضيفة

جديدةجديدةفيروساتخروج خاليا لغزو ييروروج يج الي ج زو 

تكاثر الفيروس داخل الخلية المصابة

رسم تخطيطي لدورة حياة الفيروس



.اشرح المراحل األساسية للعدوى الفيروسية في نص قصير. بالمخطط باإلستعانة

:يتم غزو الفيروس للجسم المضيف عبر مراحل ھي-
الخلية بغشاء الفيروس .يلتصق الفيروس بغشاء الخليةيلتصق
 تحرر المادة الوراثية وينفذ إلى الخلية.
 تصبح وفق آليات معينة فيروسات  وتتكاثر ھذه المادة الوراثية داخل الخلية

.جديدة
 تغادر الفيروسات الجديدة الخلية المضيفة بالتبرعم لتغزو خاليا سليمة عن

الدم م.طريق .ريق 



ا ك لل ة ا ال ا ال ت .استخرج المميزات العامة للميكروباتا

ھي للمكروبات العامة ي:المميزات روب  :يز  
بسرعة- .تتكاثر ر .ر ب
.بعضھا يغزو كل األعضاء- زو ي ھ .ب
.سامةموادابعضھا ينتج- ج ي وھ
.الفيروسات تتكاثر داخل الخاليا-



:النتيجة 

.تتميز الميكروبات بتكاثرھا السريع وقدرتھا على غزو العضوية في وقت قصير

البكتيرياستراتيجية :الغزو : الغزو البكتيرياستراتيجية

عندما تخترق البكتيريا العضوية فإنھا تجد الظروف المالئمة لنوھا وتكاثرھا.

 بعضھا يدخل إلى العضوية وينتشر عن طريق الدم ، لتغزو كال أنحاء العضوية مثل

السبحية .المكورات السبحيةالمكورات

 السمين(  بالتوكسينبعضھا يستقر في موضع اإلصابة ، ويركب مادة سامة تعرف (

toxine  الكزازمثل بكتيريا . والذي ينتشر في كل أنحاء الجسم عبر الوسط الداخلي         

)التيتانوس( وس( )ي

: غزو الفيروسات استراتيجية

ةل ل ل ل لة ط متطفلة داخل الخليةمتعضياتالفيروسات.

تغزو الفيروسات الخلية فتتكاثر بداخلھا فتحدث فيھا تشوھا بسيطا أو تخربھا كليا.
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